FARHULTSBADENS VÄGFÖRENINNG
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2019-01-20

Närvarande: Lars-Göran Karlsson
Bengt Nilsson
Lars Jönsson
Daniel Lilja
Staffan Paulsson
Thom Lindén (suppleant)
Gerth Göransson (suppleant

§1 Ordföranden Lars-Göran Karlsson hälsade de närvarande välkomna och
öppnade mötet.
§2 Till mötesordförande valdes Lars-Göran Karlsson och till mötessekreterare
Staffan Paulsson
§3 Föregående mötes protokoll, 2018-09-23, gicks igenom med följande beslut
och åtgärder:
-

-

-

Både kommunen och länsstyrelsen avböjer ansvar för spången längst till
väster i Farhultsbaden. För att rädda spången beslutade vägföreningen att
sköta spången och slå vassen som hotar underifrån. Efter kontakt med
kommunjuristen står det klart att skötseln inte innebär någon
skadeståndsskyldighet vid eventuell olycka.
Länsstyrelsens Per-Inge Persson har upprepat löftet att ta ner de björkar
som växer nedanför cykelstigen.
Nästa gallring av träd inom vägföreningens område planeras först vintern
2020-2021.
Vägföreningen ska kontakta kommunen och påtala att Skåneleden nu
behöver rensas från den sand som har blåst in över leden och försvårar för
gående, cyklar, barnvagnar och rullstolar.
Den mobila hastighetsmätaren ska fortsätta sin tjänst och lär komma igång
när solen lyser tillräckligt för att ladda batterierna.
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4 Grönområden
-

Vi räknar med att fortsätta med samma entreprenör för skötsel av
grönområdena.
Vi ska undersöka behovet av stubbfräsning.

§5 Vägfrågor
-

Konstaterades att kommunen har åtgärdat de skador i asfalten som
kommunens VA-avdelning har orsakat.

-

Vägföreningen behöver ständigt bevaka att kommunen bygger ut
gatubelysningen i området.
Ett inkommet mejl ska besvaras med besked om dagvatten.

§6 Dräneringsfrågor
-

Vägföreningen ska ombesörja slamsugning och nytt brunnslock där det
behövs.

§7 Skrivelser
-

AKEA har rapporterat om fiberdragningen. Vägföreningen konstaterar att
allt har fungerat bra.
Vägföreningen har informerats om planerna på simskola. Vägföreningen
är inte inblandad men uppskattar initiativet.

§8 Ekonomi
-

Kassören Bengt Nilsson rapporterade om föreningens ekonomi (bilaga)

§9 Övriga frågor
-

Slyröjarna är hos Truls Kereby, som ansvarar för skötselarbetet. Den
nyckel till hamnförrådet som vägföreningen har haft, har nu överlämnats
till hamnföreningens representant Torbjörn Eldh.

§10 Nästa möte
-

Nästa styrelsemöte beslöts till söndagen den 7 april 2019 klockan 9 i
Möllehuset.

§11 Mötets avslutande
-

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet.
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